2016

Programació
Octubre
Novembre
Desembre

ot
es
N

Entrades a la venda a Can Comas de
dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i
de 17.00 a 20.00 hores i, en cas que en
quedin, una hora abans a l’Auditori.
L’aforament és de 265 localitats
numerades.
Una vegada hagin començat els
espectacles no es permetrà l’entrada a
la sala. Si us plau, sigueu puntuals.
No és permès el consum de cap tipus de
menjar ni beguda a l’interior de la sala.
Si us plau, recordeu-vos de silenciar
els telèfons mòbils abans de l’inici de
l’espectacle.

Dia

Tipus

Hora

Títol

Pàg.

Octubre
16

18.30 h

Cinema

Misión imposible: Nación
secreta

4

23

19.00 h

Teatre

Corbacho 5.0

5

Novembre
4

22.00 h

Teatre

El Florido Pensil (nenes)

6

13

18.30 h

Cinema

El puente de los espías

7

27

18.00 h

Teatre familiar

Univers fantàstic

8

Desembre
8

12.00 h

Cinema infantil

Minions

9

11

18.30 h

Cinema

Star Wars, episodi VII: El
despertar de la força

10

17

18.00 h

Cinema

Curts per a la Marató

11

18

18.00 h

Teatre familiar

Un bosc de cames

12

24

12.00 h

Música

Concert de Nadal

13

30

22.00 h

Flamenc

Flamenc i copla en família

14

Cinema

Diumenge

16 d’octubre | 18.30 h

3 € Quota

Misión imposible:
Nación secreta

(2015,
Christopher
McQuarrie, dir.)
Entrades
a la venda una
hora abans a
l’Auditori.
Amb la
col·laboració de:

4

Amb la FMI (Força de Missió Impossible)
dissolta i Ethan Hunt (Tom Cruise)
abandonat a la seva sort, l’equip ha
d’enfrontar-se al Sindicat, una xarxa
d’agents especials altament preparats i
entrenats. Aquest grup està entossudit a crear
un nou ordre mundial mitjançant una sèrie
d’atacs terroristes cada vegada més greus.
Ethan reuneix el seu equip i uneix les seves
forces amb la de l’agent britànica renegada
Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), que pot ser
que sigui o no membre d’aquesta nació
secreta, mentre el grup s’ha d’enfrontar a la
seva missió més impossible fins ara: cinquè
lliurament de la saga Missió impossible.

Teatre

Diumenge

23 d’octubre | 19.00 h

10 €

Corbacho 5.0

Direcció i
interpretació:
José Corbacho

Un espectacle teatral en què José Corbacho
utilitza com a excusa les noves tecnologies
per parlar, o més ben dit, riure’s, de tot una
mica.
Riure’s dels homes, de les dones, de la
parella, dels fills, d’Internet, de les xarxes
socials, de la política, del futbol, de la religió,
de la televisió, del cinema, del teatre, de les
videoconsoles, dels gossos, dels gats, de la
monarquia, del Pare Noel, de les princeses,
dels gendres... No se n’escapa ningú.
A més, a Corbacho 5.0 tot és possible, i
sobretot en aquest espectacle teatral els
espectadors juguen un paper molt important.
5

Teatre

Divendres

4 de novembre | 22.00 h

15 €

El Florido Pensil
(nenes)

Direcció:
Fernando Bernués
i Mireia Gabilondo
Intèrprets:
Roser Batalla,
Lloll Bertran,
Victòria Pagès,
Mireia Portas i
Isabel Rocatti

6

El Florido Pensil (nenes) és la història
del dia a dia de cinc noies sotmeses
a l’absurda i il·lògica brutalitat del
sistema educatiu que va dominar
l’Espanya de la postguerra. La dona va
ser el principal objectiu de l’empresa
moralitzadora, destinada al matrimoni i
a les feines domèstiques. La seva carrera
professional havia de ser la de formar
una família i tenir prole, i això posava
d’acord pràcticament tothom: la mestra,
el capellà, els pares, les cupletistes...
En tots els escenaris de l’acció es veurà
reflectit, que només existien dos tipus
de dones: les decents i les altres.

Cinema

Diumenge

13 de novembre | 18.30 h

3 € Quota

El puente de los
espías

(2015, Steven
Spielberg, dir.)
Entrades
a la venda una hora
abans a l’Auditori.
Amb la
col·laboració de:

James Donovan (Tom Hanks), un
advocat de Brooklyn (Nova York), es
veu inesperadament involucrat en
la Guerra Freda entre el seu país i la
URSS quan, després de defensar un
espia rus detingut als Estats Units, la
mateixa CIA li encarrega una difícil
missió: anar a Berlín per negociar un
intercanvi de presoners i aconseguir
l’alliberament d’un pilot nordamericà (Austin Stowell) capturat per
la Unió Soviètica.

7

Teatre familiar

Diumenge

27 de novembre | 18.00 h

5€

Univers fantàstic
Espectacle per a públic familiar

Direcció:
Mag Aliskim

8

El mag Aliskim ens obre les portes a
un Univers Fantàstic, en què tot allò
que sembla impossible deixa de serho, si creiem en la Màgia.
Un espectacle amable, proper,
participatiu, espectacular i amb
tocs d’humor. Un espectacle ideal
per a tots els públics i, és clar,
especialment per al públic familiar i
els amants de la màgia.

Cinema infantil

Dijous

8 de desembre | 12.00 h

3 € Quota

Minions

(2015, Pierre Coffin
i Kyle Balda, dirs.)
Entrades
a la venda una hora
abans a l’Auditori.
Amb la
col·laboració de:

La història dels Minions es remunta al
principi dels temps. Els Minions van
començar essent organismes grocs
unicel·lulars que van evolucionar a
través del temps sempre al servei dels
amos més menyspreables. Un d’ells,
en Kevin, té un pla. Acompanyat pel
rebel Stuart i l’adorable Bob, decideix
llançar-se al món a la recerca d’un
nou amo malèvol.El trio emprèn un
emocionant viatge per aconseguir
un cap a qui servir, la primera
superbrivall que mai ha conegut el
món, la terrible Scarlet Overkill.
9

Cinema

Diumenge

11 de desembre | 18.30 h

3 € Quota

Star Wars, episodi VII:
El despertar de la força

(2015, J. J.
Abrams, dir.)
Entrades
a la venda una
hora abans a
l’Auditori.
Amb la
col·laboració de:

10

Trenta anys després de la victòria de l’Aliança
Rebel sobre la segona Estrella de la Mort
(fets narrats en l’episodi VI: El retorn del Jedi),
la galàxia està encara en guerra. Una nova
República s’ha constituït, però una sinistra
organització, la Primera Ordre, ha ressorgit de
les cendres de l’Imperi Galàctic. Als herois de
l’antigor, que lluiten ara a la Resistència, s’hi
sumen nous herois: Poe Dameron, un pilot de
caça, Finn, un desertor de la Primera Ordre,
Rei, una jove ferrovellera, i BB-8, un androide
rodant. Tots ells lluiten contra les forces del
Mal: el Capità Phasma, de la Primera Ordre, i
Kylo Ren, un temible i misteriós personatge
que porta un sabre de llum vermella.

Cinema

Dissabte

17 de desembre | 18.00 h

3 € Donatiu

Curts per
a la Marató

Organitza:

L’Associació Cinemart en presenta, de
nou, el curt que van fer sobre la vida de
Manel Serra i Moret i que es va estrenar
el dia de la inauguració del Festival
Cinemart 2016.
A més a més d’aquest curt, podrem
veure curts clàssics de l’humor amb
Charlot (Charles Chaplin), Buster
Keaton, Stan Laurel i Oliver Hardy,
Harold Lloyd, etc.
Una bona manera de veure bon cinema
clàssic, de riure i de ser solidari amb la
Marató de TV3!

11

Teatre familiar

Diumenge

18 de desembre | 18.00 h

5€

Un bosc de cames
Espectacle per a públic familiar

Farrés Brothers
i Cia.

12

Una nena es perd entre una multitud en
una estació de tren. El tren fa tard i la gent
comença a omplir l’andana, s’acumula
pels passadissos soterranis… I la nena es
posa neguitosa, només veu cames: cames
llargues, cames primes, cames gruixudes,
cames amb pèls, o sense, cames atlètiques,
cames esquifides, cames amb varices… però
entre tantes cames no troba les del seu pare
per enlloc. I justament avui, que era el seu
primer viatge en tren!
Passarà uns moments de por, però per sort
coneixerà diverses persones, especialment
el cap d’estació, que l’ajudaran a trobar el
seu pare.

Música

Dissabte

Gratuït

24 de desembre | 12.00 h

Concert de Nadal

Jove Orquestra de Cambra del Masnou

Director: Marc
Ariño Badia
Concert gratuït: cal
recollir les entrades
a Can Comas en
horari de venda.
I, si en queden,
una hora abans a
l’Auditori

Aquest Nadal de 2016 la JOCEM ens porta
un concert d’una hora i vint minuts
amb dues parts molt atractives. La
primera, formada per obres clàssiques
nadalenques de compositors com Corelli,
Bach i Strauss, entre altres. La segona
part està composta per nadales clàssiques
catalanes arranjades pel compositor
Jordi Font utilitzant les més noves
tècniques de corda que incorporen sons
sorprenents i ritmes provinents del jazz,
blues i altra música moderna sempre
sentint-ne el feel i tan sols fent servir
violins, violes, violoncels i contrabaixos:
sense cap instrument de percussió.
13

Flamenc

Divendres

30 de desembre | 22.00 h

15 €

Flamenc i copla en
família

Antonio González
«Cañero», cante
i ball
Juana García «La
Gitana Catalana»,
cante i ball
Vanesa Ayala, ball
Eli Ayala, ball
Nacho Blanco, ball.
Músics en directe.

14

Més de quaranta anys cantant i
ballant, dues generacions en escena.
Aquesta família ha passejat el seu
art pels millors escenaris del món:
solera, art i història unides en un
mateix espectacle.
Aquesta saga, veïns de Pineda de Mar,
recorre el flamenc i la copla des del
més tradicional al més actual.
Un espectacle entranyable d’art i
família.

Organitza:

Carrer Progrés, 22
Tel. 93 767 15 60 (ext. 215)

cultura@pinedademar.cat
www.pinedademar.cat
/pinedademar
@pinedademar

